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  تثبيط اإلرهاب–ترمجات الزيتونة 

  
   اإلرهابتثبيط

  ستراتيجي والصراع ضد اإلرهابالتأثري اال
  
  
  

 استخدام الديبلوماسية العامة ومحالت املعلومات األخرى -يتزايد الفحص العميق لسياسة التأثري اإلستراتيجي 
لتجارة العاملي  على مركز ا٢٠٠١ سبتمرب/  أيلول١١ منذ هجمات -اهلادفة إىل تعزيز األمن القومي

فاعتقال اإلرهابيني . رهابويعود هذا التمحيص جزئياً إىل املتطلبات اجلديدة للحرب على اإل. والبنتاغون
احلاليني أو اعتقاهلم لن يكون أكثر من انتصار قصري املدى إذا استمر تنظيم القاعدة يف جتنيد أعضاء جدد، 

واليات املتحدة حتديد كيف ميكنها إقناع اندين اجلدد ولذلك، يتعني على ال. وتدريبهم وتلقينهم مبادئه
ضمام إىل القاعدة إضافة إىل حماولة منع األفراد من توفري الدعم املايل وغريه إىل هذه املنظمة نبعدم اال
  .اإلرهابية
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  امللخص
  التأثري اإلستراتيجي باراميترات

؟ لقد وجدنا أن الت التأثري اإلستراتيجي أن حتققا ميكن حلمماذ"يبدأ التقرير بطرح السؤال التايل   
غري أن الدروس السابقة . نتشار يف ميول الشعوب واسع اال تغيريإحداثهذه احلمالت متلك القدرة على 

. املستخلَصة من عمليات التأثري السابقة اليت قامت ا الواليات املتحدة تدفعنا إىل التخفيف من هذا التفاؤل
وأدى بنا حتليلنا إىل التوصل إىل . ن فيهاشفيد بأن هذه العمليات حساسة جداً جتاه البيئات اليت توهي ت

  . بتنفيذ محالت تأثري فعالةيف ما خيتص اإلرشادات العامة التالية
   اجلمهور املستهدفإىلاملطابقة بني األهداف العملياتية، والرسالة، وتوصيلها 

 شامالً للمجموعة السكانية املستهدفة، واجلمع بني البيانات الدميوغرافية  فهماً األولاإلرشاديتطلب   
  ).هتمامات، والعالقاتمثل التصورات، واال(والتخطيطات النفسية ) مثل العمر واجلنس والوظيفة(
  

   يف احلملةاتإشراك آليات املراجع
كما أا توفر لصانعي . ملة التأثريتعترب آليات املراجعات عامالً أساسياً يف حتقيق النجاح النهائي حل  

  . السياسة وسيلة للتقليل من اخلطر والشكوك املتأصلة يف أساليب اإلقناع
  التأثري اإلستراتيجي والصراع ضد اإلرهاب

 اليت كانت موطناً - اليمن، وأملانيا، وإندونيسيا -مشلت دراستنا اتمعات اإلسالمية يف ثالث دول   
  :١١/٩ اإلسالمية قبل شنها هلجمات للمجموعات اإلرهابية

/ تشرين األول األمريكية كول يف ةخطط اإلرهابيون ونفّذوا هجوماً حبرياً على املدمريف اليمن،  •
 .مسلّحني حملّيني لتنفيذ اهلجوميف هذه احلالة، قام نشطاء القاعدة بتجنيد . ٢٠٠٠ أكتوبر

ويبدو أن قادة القاعدة جندوا . ١١/٩هلجمات يف التخطيط " خلية هامبورغ"يف أملانيا، ساعد أعضاء  •
 .أفراد هذه اخللية ودربوهم من أجل القيام ذه اهلجمات

 عدد من السياح يف نادي بايل  على قتل أعضاء ينتمون إىل اجلماعة اإلسالميةأقدميف إندونيسيا،  •
 مي إىل القاعدة، غري أنومع أن اجلماعة اإلسالمية ال تنت. الليلي وفجروا فندق املاريوت يف جاكرتا

 . تلقوا تدريبات يف خميمات األفغان العربأعضاءها
بعد حتليلنا هلذه احلاالت، توصلنا إىل حتديد ثالثة أنواع أساسية من اجلماهري يف الصراع ضد   
اإلرهابيون الذين يهامجون الواليات املتحدة، واملؤسسات املتطرفة اليت ترعى اإلرهابيني،  :اإلرهاب

تمعات املتعاطفة اليت تؤوي اإلرهابيني وتدعمهموا.  
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  التحديات اجلديدة القادمة
سبتمرب تتخبط /  أيلول١١ مضي سنوات قليلة على هجمات ال تزال حكومة الواليات املتحدة، بعد  

الذي  وهي ال تزال منهمكة يف عدد من محالت التأثري، مثل راديو سوا، .كيفية شن احلرب ضد اإلرهابيف 
وهدفنا من هذا التقرير اإلشارة إىل الكيفية املثلى . عى إىل التعامل مع العدائية املتنامية جتاه الواليات املتحدةسي

  .لشن محالت التأثري ويف أية ظروف، وخصوصاً يف ما يتعلّق بالصراع ضد اإلرهاب
  

  الفصل األول
  املقدمة

. من أجل الوفاء مبتطلبات األمن القومي لطاملا استخدمت حكومات الواليات املتحدة محالت التأثري  
تتراوح هذه اجلهود بني الدعم اخلفي للشبكات اإلعالمية املعادية للشيوعية يف أوروبا الشرقية إبان الثمانينات، 

سبتمرب أثارت / أيلول ١١غري أن هجمات . وبني جهود الديبلوماسية العامة يف الصراع العريب اإلسرائيلي
ات يتعني على حكومة الواليات املتحدة اآلن دراسة كيفية منع اإلرهابيني من مهامجة وب. حتديات جديدة

الواليات املتحدة، وإقناع املتعاطفني معهم بالعدول عن تقدمي الدعم هلم، والتقليل من عدد اندين احملتملني 
  :جتاهات التاليةاالعلى وسعينا يف هذه الدراسة إىل التركيز .  اموعات اإلرهابيةاملنضوين إىلاجلدد 

العنف كوسيلة ملمارسة النشاط ) ٣(دعم اإلسالم املتطرف، و) ٢(الكراهية للواليات املتحدة، و) ١(
، غري أن هذه العوامل  املتحدة وال يشكل أي عامل لوحده خطراً على األمن القومي للواليات.السياسي

  .ينه تنظيم القاعدةيبو ما جمتمعة تشكل األساس لإلرهاب ضد الواليات املتحدة، وه
  الكراهية للواليات املتحدة

 للوقوف ستطالعات الرأياسبتمرب، أجرى معهد غالوب سلسلة من / أيلول ١١عشية هجمات   
  :وتوصل إىل النتائج التالية. على ميول العامل اإلسالمي جتاه الواليات املتحدة

ت املتحدة جديرة بأن توصف بنعوت مثل عدمية الرأفة، تفقت الغالبية الساحقة من املشاركني على أن الوالياا
  .ستفزاز ومنحازةوعدوانية، والغرور، والعجرفة، وسهلة اال

سالمية بأن الدول الغربية ال حتترم العرب وال القيم اإلسالمية، وال تدعم كما تعتقد الشعوب اإل  
  .القضايا العربية، وخصوصاً قضية فلسطني

لكن .  عن وجود حركة معادية ألمريكا يف بعض اتمعات اإلسالميةتكشف هذه الدراسة وغريها  
  . من غري الواضح ما إذا كنت هذه الكراهية من القوة حبيث تتحول إىل عنف يوجه ضد الواليات املتحدة

  راديكايلدعم اإلسالم ال
لمون إىل طائفتني ينقسم املس. إىل عدد من املسائل الفلسفية والتقاليد املختلفة" اإلسالم"تشري كلمة   

وعلى سبيل . ختالفات الفلسفيةوحىت داخل الطائفة السنية، يوجد العديد من اال. رئيسيتني مها السنة والشيعة
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، وعلى حق القادة الدينيني يف تفسري اإلسالم، "لغة الوحي"املثال، فإن الوهابية تشدد على العروبة بوصفها 
 يدافعوعلى النقيض من ذلك، . إلسالمل  األوىلعهودالتبعة يف وعلى العودة إىل املمارسات اليت كانت م

 وهو شبيه إىل ، عن نظام من املعتقدات يشدد على احلداثة السنية الليرباليةاملدرسةاملثقفون الذين ينتمون إىل 
  .سالميتوضح هاتان املدرستان الفكريتان التعددية الثقافية يف العامل اإل. حٍد بعيد بالليربالية الغربية

  ون النظرة اليت تدعو إىل توحيد العامل عرم األشخاص الذين يتبنفنا املؤيدين لإلسالم الراديكايل بأ
اإلسالمي يف ما يعرف بدار اإلسالم كبديل عن الوالء القومي للدول األفريقية، والشرق أوسطية، والدول يف 

ؤالء بأنه يتوجب على كافة املسلمني العمل يف كما يعتقد ه. شرق وجنوب شرق آسيا ذات األغلبية املسلمة
ستخدام العنف من اوأخرياً، يؤيد هؤالء األفراد . يف هذه البلدان) الشريعة(سبيل تطبيق القانون اإلسالمي 

  .أجل حتقيق أهدافهم
  مارسة النشاط السياسي ملالعنف كوسيلة

 اإلرهابيون العنف ملواجهة خدم ال يستعلى العكس من املنظمات الثورية أو املنظمات الفدائية،  
سيطرة دولة على شعب أو أرض، بل إن هدف احلمالت اإلرهابية ليس انتزاع السيطرة بقدر ما هو نشر 

األهداف على ونتيجة لذلك، تركّز اموعات اإلرهابية هجماا على األهداف املدنية وليس . اخلوف
  . والثوارالعسكرية أو قوات الشرطة، اليت هي هدف الفدائيني 

  :، حيث وضع قادته أربعة أهداف رئيسية القاعدة كال نوعي املنظمات املسلحة تنظيمضمي  
 العامل التشجيع على اندالع ثورة تعم) ٢(كية من منطقة اخلليج الفارسي، يإخراج القوات املسلحة األمر) ١(

  . نيكييقتل أكرب عدد من األمر) ٤(دعم القضية الفلسطينية، و) ٣(اإلسالمي، 
لألسلحة الكيميائية، أو البيولوجية، أو اإلشعاعية، أو النووية  إن استخدام هذه اموعات املسلّحة  

 فاهلجوم باستخدام هذه األسلحة ميكن أن يزيد من عدد الضحايا .يضيف بعداً جديداً لألخطار اليت تشكّلها
  .ومن التأثري النفسي الكبري وفقاً لتعريف هوفمان لإلرهاب

  ة البحث اهلدف ومنهجيآفاق
ملاذا "ال التايل ؤ، طرح األكادمييون، وصانعو السياسة على حٍد سواء الس١١/٩عقب شن هجمات   
 كانت نتيجة لسوء فهم العامل اإلسالمي للواليات األمركة ومبا أن العديد اعتقدوا بأن معاداة "يكرهوننا؟

ادفة إىل توفري املزيد من املعلومات عن جمتمع املتحدة، كان احلل بالشروع يف سلسلة من السياسات اهل
إن فعالية محلة املعلومات هذه يف الصراع ضد اإلرهاب ال تزال . الواليات املتحدة وسياستها اخلارجية

نحن نقترح مقاربة خمتلفة للتحدي الذي يشكّله اإلرهاب ونبدأ حتليلنا بطرح السؤال ف، ولذلك مشكوكاً فيها
  " أن نأمل من محالت التأثري اإلستراتيجي أن حتقّقه؟ماذا ميكننا: "التايل
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لتعريف طيف محالت التأثري بأكملها، اليت تتراوح ما بني " التأثري اإلستراتيجي"ستخدمنا عبارة ا  
واهلدف من . يبلوماسية العامةدمن خالل ال) مثل استخدام القوة أو الرشى(اجلهود القسرية واجلهود املغرية 

  .جه عام، التأثري يف املعتقدات، واآلراء، واملواقف، واألفعال اليت تصدر عن األعداء احملتملنيالت بومهذه احل
وبعد أن طرحنا ذلك السؤال، ننتقل إىل استكشاف آفاق تطبيق التأثري اإلستراتيجي يف الصراع ضد   
، وأمناط الدعم املتوفر ففي حتليلنا لليمن، درسنا التقاطع بني مصادر الكراهية للواليات املتحدة. اإلرهاب

كما درسنا التفاعل نفسه يف ما يتعلّق بالشتات املغريب يف أملانيا ومتثيله . لإلسالم الراديكايل، والعنف السياسي
إلرهابيني  لوأخرياً أينا دراستنا بتحليل. سبتمرب/ أيلول ١١يف خلية هامبورغ اليت شاركت يف هجمات 

وسعينا إىل تعميم النتائج اليت حصلنا .  يف بايل٢٠٠٢أكتوبر / ين األولتشر ١٢الذين دعموا وشنوا هجمات 
  .عليها على العامل اإلسالمي بأكمله

  
  الفصل الثاين

  األساسات النظرية للتأثري اإلستراتيجي
فادة من تسمثل اال - مقنعة فتراض الذي بين على أساسه التأثري اإلستراتيجي هو أن محلةًإن اال  

ميكن .  ميكن أن تساعد يف تعزيز املصاحل األمنية- رىخمية أو أشكال عمليات املعلومات األالوسائل اإلعال
لنقل معلومات ومؤشرات خمتارة إىل  -تستخدم محلة التأثري عمليات خمطط هلا : تعريف محالت التأثري مبا يلي

تصرفات احلكومات تسعى هذه احلمالت إىل التأثري على التصورات، واملعارف، و. اجلماهري األجنبية
واهلدف من العمليات النفسية هو إثارة أو تعزيز السلوك األجنيب . األجنبية، واملنظمات، واموعات، واألفراد

يف صاحل األهداف السياسية واإلستراتيجية العامة للقائم على احلملةمبا يصب .  
  األهداف النفسية لإلقناع

وعلى سبيل املثال، ميكن حلملة أن .  السلوكيات العامليةميكن حلمالت التأثري أن تنتج أنواعاً من  
تشجع على إضراب العمال، أو حثّ عدد كبري من األشخاص على عبور احلدود، أو حىت تعديل عادة 

 إنتاج هذه السلوكيات، يتعني  مالكن قبل أن ميكن حلملة. على نطاق واسع) كالتدخني مثالً(جتماعية ا
تتوزع األهداف النفسية على ثالث . أو عواطفهم/جلماهري، وآرائهم، وتفكريهم، وعليها أوالً تغيري مواقف ا

  .اخلضوع، والتوافق، والتحول: مراحل
  :اخلضوع: أوالً

، تعترب الرشوة، على بالطبع". فعل ما أقوله لكاعتقد مبا تشاء، لكن ا"الفكرة من محلة اخلضوع هي   
  .الستدراج املستهدف حنو اخلضوعاختالف أشكاهلا، أداة غالباً ما تستخدم 

عدم وجود عوائق حتول ) ٢(احلافز الكايف، ) ١: (إن لعملية اخلضوع الفعالة ثالثة خصائص رئيسية  
  .جمموعة بسيطة من التعليمات لكي يتبعها اجلمهور) ٣(دون اخلضوع أو وجود القليل منها، و
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  :التوافق: ثانياً
 وقمنا بتقسيم". حه سياق الكالم أنه مناسب أو صحيحفعل ما يقترا"والفكرة من التوافق هي   

جتماعي يف التأثري اال. جتماعي املعلومايتجتماعي التوجيهي والتأثري اال التأثري اال: قسمنياإلقناع التوافقي إىل
يقارن األفراد تصرفام بتصرفات نظرائهم من حوهلم، ويصوغون تصرفام اخلاصة بعد أن التوجيهي، 

جتماعي املعلومايت، يستلهم األفراد احلقائق أو املعلومات ويف حالة التأثري اال. جتماعياًام إقراراً يكسب نظراؤه
 تؤثر يف جناح نوهناك مجلة من العوامل اليت ميكن أ. ويعدلون سلوكهم بناء على ذلك) كاألخبار مثالً(

  .، ومصداقية املعلِّق، وصياغة الرسالةاحلملة املعلوماتية أو فشلها، مثل وجود احلقائق ذات الصلة أو غياا
  :التحّول: ثالثاً

هري ذات العالقة، ومواقفهم، ايقتضي التحول إعادة هيكلة كاملة ملعتقدات اجلمكما توحي العبارة،   
وستربز السلوكيات املرغوبة يف اية املطاف من غري تشجيع عليها ما إن تتغير املواقف . وعواطفهم، وآرائهم

عتقد مبا نقوله، مث تصرف بناء ا: "وبناء على ذلك، ميكن تلخيص محلة التحول كما يلي. ن ورائهاالكامنة م
  ".على ذلك

  

  املالحظات
هداف قد ال تناسب إجناز هدف من املهم أن نشري إىل أن طرق اإلقناع اليت تناسب نوعاً من األ  

صوص عندما تسري محلة اخلضوع وهذا التحدي صعب على وجه اخل. أو حىت تعود بنتائج عكسية -آخر
يقول الفريق ريكاردو سانشيز يف معرض تعليقه على هذا التحدي يف عراق ما بعد . بالتوازي مع محلة التحول

  :٢٠٠٣ أغسطس/ آباحلرب يف 
عندما تعتقل أباً أمام أعني عائلته وتضع كيساً يف رأسه وتضعه على األرض، تكون "الرسالة العراقية هي أنه 

والرسالة اليت ينقلها الفريق سانشيز عن ". عني عائلتهأثت تأثرياً معاكساً على كرامته واحترامه يف قد أحد
  ." أكثر من الذين تعتقلهمو هاد من األعداء مبفعلك ذلك، توِج"العراقيني هي أنه 

 ميكن أن كما أن أهداف السياسة اخلارجية للواليات املتحدة يف ما خيتص بالقضية الفلسطينية   
يل فهي تفرض ايف األجزاء األخرى من العامل اإلسالمي، وبالت تقوض من مصداقية حكومة الواليات املتحدة

  .حتدياً على محالت التأثري يف الصراع ضد اإلرهاب
  التسلسل الضروري لألحداث والتوقيت

األحداث وعبارة التسلسل تعرف سلسلة من . قناع أيضاًإلتتكامل قضايا التسلسل والتوقيت مع ا  
ويتعني على أية . والتوقيت هو مدة سري سلسلة األحداث هذه. الالزمة لترمجة التأثري إىل التصرف املرغوب

وهذه املراحل .  لكي تكون فعالة-  بدءاً باخلضوع ووصوالً إىل التحول -عملية تأثري أن متر يف ست مراحل 
  :هي
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وبوجه عام، يتطلب العرض . لتأثري إىل التصرف املرغوبوهو ميثل املرحلة األوىل الالزمة لترمجة ا :العرض
ولكي يتوصل صانعو السياسة إىل أهدافهم النفسية، يتعني عليهم إيصال رسالة . صال رسالة إىل اجلمهورإي

  .مقنعة عرب القناة الصحيحة إىل اجلمهور املناسب
فالرسائل . ها هذا اجلمهور املناسب وحىت بعد مترير الرسالة عرب القنوات الصحيحة، قد ال يالحظ:نتباهاال

بغي صياغة الرسالة حبيث ختترق نولذلك، ي. وحتدث ضجيجاً خلفياً اجلديدة تتنافس مع املعلومات املناقضة هلا
  .هذا الضجيج احمليط

والشمول يتطلب من صانعي  .نعتصال املقْالل اجلمهور املقصود فهم يتعني على محلة التأثري ضمان :الشمول
حبيث توظّف اجلمل، والصور، صياغة الرسالة وتوصيلها بطريقة مناسبة من الناحية الثقافية، السياسة 

  .والكلمات، واملفاهيم، والنوايا بطريقة مفصلة مبا يتوافق واجلمهور
وعلى سبيل .  ال يتعني فقط على اجلمهور املستهدف فهم الرسالة وحسب، بل ويتعني قبوله هلا أيضاً:القبول

ا ردة فعل سلبية لدى املسلمني يف خمتلف أرجاء العامل، أل" الصلييب"ح أن يثري استخدام عبارة املثال، يرج
  .تذكّر باستعمار القوى املسيحية ألراضي املسلمني باسم الدين قبل مئات السنني

تعني أن مبعىن أنه ي - على اجلمهور املستهدف" دائم" يتعني حىت على الرسالة املؤثرة امتالك تأثري :البقاء
  .يتذكّر أفراد اجلمهور الرسالة املقنعة طوال مدة كافية لكي يربز السلوك املرغوب يف الوقت املناسب

  .تستتبع الترمجة حدوث تغير إدراكي يؤدي إىل تغير سلوكي، أو ترمجة التصورات إىل أفعال :الترمجة
  

  الفصل الثالث
  ماذا ميكن أن نأمل من التأثري أن حيقّقه: تطبيق النظرية

على الرغم من أن نظرية اإلقناع توفر الباراميترات الالزمة الستخدام محالت التأثري، غري أنه من   
واهلدف من هذا . تصوير هذه الباراميترات يف احلضور اليومي لسياسة األمن القومي للواليات املتحدةالصعب 

  .ساعد يف تذليل هذا العائقالفصل هو امل
  أدوات التأثري وطرقه

أكثر األدوات شيوعاً يف عملية اإلقناع األشكال املتنوعة للوسائل اإلعالمية، مبا يف ذلك الراديو،   
  . والتلفاز، واألفالم السينمائية، والصحف

  مقاييس األداء
ونتيجة لذلك، حيتاج صانعو السياسة . من النادر أن تعمل برامج التأثري على الوجه األمثل منذ بداياا  

لكن توجد ثالث مشكالت جتعل من . إىل قياس فعالية اجلهود املقنعة ومن ثَم تعديل املقاربة اليت يتبعوا
 هي أنه من الصعب حتديد ما إذا كانت عملية التأثري قد أثّرت يف ،املشكلة األوىل. الصعب إجناز هذه املهمة
 هي أنه من الصعب حتديد ما إذا كانت املواقف املتأثرة هي اليت ، واملشكلة الثانية.مواقف اجلمهور املقصود
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 - والتغريات اليت حتدث فيها -قف وا فإن حماوالت قياس هذه امل،وأخرياً. تسببت فعالً بالسلوك املرغوب
  . املربكةتواجه العديد من املتغريات

وعلى سبيل . معظم املقاييس على السلوكياتوبسبب الصعوبة اليت يكتنفها قياس امليول، تركّز   
املثال، رمبا حيصي صانعو السياسة عدد املشاركني يف حشد مواٍل ألمريكا كمؤشر على جناحهم، بدالً من 

  . استطالع آراء السكان الذين يصعب الوصول إليهم
  خماطر الفشل

من هذه املخاطر أنه  .خدامهستراتيجي، توجد أخطار تترافق مع استعلى الرغم من مزايا التأثري اال  
ونتيجة لذلك، ستؤدي محالت التأثري بني احلني واآلخر . ميكن أن تكون حلمالت التأثري نتائج غري مقصودة

 وجهود التأثري الفاترة ميكن أن تغذّي األرضية اليت .إىل نتائج مغايرة للنتائج املتوقعة أو أقل منها أو أكرب منها
إن البقاء بالنسبة إىل العديد من . املتحدة وتسمح هلم باحلصول على الدعميقف عليها أعداء الواليات 

ونتيجة لذلك، جند أن للعديد من هذه . اإلرهابيني يعتمد على قدرم على التواصل بفعالية مع مناصريهم
اً عن مواجهة وإذا كان التأثري اإلستراتيجي للواليات املتحدة ضعيفاً أو غائب. اموعات برامج تأثري خاصة ا

هذه احلمالت، فسوف تسنح الفرصة أمام األعداء لكي حيافظوا على الدعم أو حىت حيرضوا شرائح سكانية 
  .جديدة ضد الواليات املتحدة

. ستراتيجي هو أنه من احملتمل أن تؤدي احلملة إىل نتائج عكسيةواخلطر األخري املصاحب للتأثري اال  
  . إىل أنه عندما يرفض اجلمهور حماولة إقناع، فإن مواقفه تزداد تصلّباًستجابة اإلدراكية تشريفنظرية اال

  
  الفصل الرابع

  اجلماهري احملتملة يف العامل اإلسالمي
وهلذا السبب، توجد توترات بني تصميم . يوجد يف العامل اإلسالمي جمتمعات وثقافات متنوعة  

شن هذه احلمالت بفعالية على بني  و من جهة،مياستراتيجية عامة حلمالت التأثري على نطاق العامل اإلسال
خترنا التركيز يف حتليلنا على اتمعات اإلسالمية اوللتصدي هلذه التوترات، . العديد من اتمعات املنفصلة

  .املتواجدة يف ثالثة بلدان هي اليمن وأملانيا وإندونيسيا
  اليمن

باملدمرة  حمملني باملتفجرات يقودمها رجالن قاربنيصطدام ا، ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول ١٢يف   
والواليات .  آخرين٣٩ حباراً أمريكياً وجرح ١٧نفجار عن مقتل أسفر اال.  يف ميناء عدن"كول"األمريكية 

التنظيمية ألسامة   اهلجوم اآلن إىل تشكيلة من املسلّحني اإلسالميني املتحدين حتت املظلّة هذااملتحدة تنسب
تضح اآلن أن التخطيط للهجوم على املدمرة كول والتحضري له وتنفيذه ا. ف بتنظيم القاعدةبن الدن اليت تعر

فقد مت إرسال جمموعة خمتارة . ١٩٩٨يتماشى مع تفجري سفاريت الواليات املتحدة يف كينيا وترتانيا يف العام 
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بالطبع، أثار هذا .  الشعببعناية إىل اليمن للتخطيط للهجوم وجتنيد اإلرهابيني واللوجستيني من بني أفراد
فراد  األملاذا انضم"و" مىت وكيف اعتنق هؤالء اليمنيني املنفيني األفكار الراديكالية؟"اهلجوم سؤالني أوهلما 

  "الذين أمنوا الدعم اللوجسيت إىل هذه اموعة؟
لفة من اجلماهري  خمتاًيظهر الفحص املوجز خللية القاعدة املسؤولة عن اهلجوم على املدمرة كول أنواع  

وهؤالء . يتألف اجلمهور األول من قادة اتمعات القبلية احمللّية وأفرادها. اليت ميكن استهدافها حبملة تأثري
األفراد ميكن أن يكونوا متعاطفني أو غري متعاطفني مع األجندة اإلسالمية الراديكالية ألسامة بن الدن، غري أنه 

كما أن . ون من التأثري الغريب يف املناطق اليت يعيشون فيها من البالدمستاؤ من الواضح أن العديد منهم
قة مع املسلّحني الالشيوخ احمللّيني ميلكون سلطات واسعة على جمتمعام التابعة هلم وميكن أن يفسروا الع

ين يتألف من واجلمهور الثا. طريقة لتحدي احلكومة اليمنية املركزية وضمان استقالليتهمعلى أا اإلسالميني 
وهؤالء ال يفصحون . الطالّب الذين يدرسون يف الكلّيات احمللّية واجلامعات اليت تدرس اإلسالم الراديكايل

وبوصفهم كذلك، فهم ميثّلون . عن رغبتهم يف مهامجة الواليات املتحدة، غري أم متعاطفون مع القاعدة
  .مجهوراً خمتلفاً، لكن هاماً، حلملة تأثري

  أملانيا
، صعد تسعة عشر إرهابياً على منت طائرات للركاب دف شن ٢٠٠١سبتمرب / أيلول ١١يف   

: سلسلة من اهلجمات ضد أهداف متعددة داخل الواليات املتحدة، وجنحت ثالث من أصل اهلجمات األربع
 والطائرة .فقد جنح اإلرهابيون يف اختطاف الطائرات واصطدموا مببنيي مركز التجارة العاملي والبنتاغون

ويف ما عدا املهامجني التسعة عشرة، وفّر . الرابعة حتطمت يف بنسلفانيا قبل أن تتمكن من الوصول إىل هدفها
من خمتلف أرجاء العامل الدعم على الصعيد اللوجسيت وعلى صعيد التخطيط العدد من خاليا القاعدة املتنوعة 

سبتمرب، كان عضواً يف إحدى هذه اخلاليا اليت / ولأيل ١١وحممد عطا، القائد احملتمل هلجمات  .للهجوم
  ".خلية هامبورغ"سم اا، واليت أطلق عليها املسؤولون األمنيون  يف أملاني تنشطكانت

 ال نتباه على وجه اخلصوص أن العديد من أفراد هذه اخللية جاؤوا من املغرب، وهو بلدمما يلفت اال  
 .نقيض من اخللية اليمنية، عاشت خلية هامبورغ يف جمتمع وثقافة غربيةكما أنه على ال .يواجه مترداً إسالمياً

  . يثري أسئلة حول كيفية متكّن القاعدة من إقناع أفراد هاتني اخلليتني بتبني أجندا املعادية ألمريكاوهذا التمايز
وجودة بني ستفادة من الدينامية املاال يتضح من هذا التحليل املوجز أن القاعدة كانت قادرة على  

خنراط يف العنف السياسي من طف املعادية ألمريكا، ورغبة بعض األفراد يف االوااإلسالم الراديكايل، والع
ختصار، تبني خلية هامبورغ نوعني إضافيني من اجلماهري اليت ميكن  وباال.داخل الشتات املغريب يف أملانيا

 -  ول هم قادة املساجد وخصوصاً يف الشتات املسلماجلمهور األ. كيةياستهدافها حبملة تأثري إستراتيجي أمر
  .وسع نطاقاًواجلمهور الثاين هو جمتمع الشتات املسلم األ. الذين يدافعون عن أجندة إسالمية راديكالية
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  إندونيسيا
، شن إرهابيون هجوماً على ناٍد ليلي شعيب يف بايل أسفر عن ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول ١٢يف   

تعرفت السلطات الغربية أخرياً على .  وكان يستهدف السياح الغربيني يف اجلزيرة شخصا١٨٧ًمقتل 
املسلّحني بوصفهم أعضاء يف تنظيم اجلماعة اإلسالمية، وهي مجاعة هلا حضور يف خمتلف أرجاء جنوب شرق 

   .، والفلبني، وتايالند، وكمبودياةفوراآسيا، مبا يف ذلك إندونيسيا، وماليزيا، وسنغ
. كيةيمناقشتنا حلالة إندونيسيا ثالثة مجاهري حمتملة ميكن استهدافها من ِقبل محلة تأثري أمرأظهرت   

يتألف اجلمهور األول من أفراد اموعات املسلّحة املتنوعة الناشطة يف إندونيسيا، وخصوصاً اجلماعة 
وم بتوزيع رسائل واجلمهور الثاين يتألف من أعضاء ينتمون إىل منظمات غري حكومية تق. اإلسالمية

واجلمهور الثالث يتألف من اتمعات األوسع املؤلفة من أفراد متعاطفني مع ". سبيلي"اإلسالميني، مثل 
مثل الرغبة يف حصر نطاق بيع الكحول أو اإلحباط الذي يعزى إىل مؤثرات  -مشاعر أجندة اإلسالميني 

  . ولكنهم ال يدعمون العنف- خارجية
  

  أحكام أساسية
، األمركةكسر نقطة تالقي معاداة  حبثنا إىل أنه ميكن استخدام محالت التأثري، أوالً من أجل يشري  

وتوصلنا إىل معرفة ثالثة أنواع خمتلفة من . واإلسالم الراديكايل، والعنف السياسي داخل اجلمهور املستهدف
واملؤسسات الراديكالية اليت تدعم رهابيون الذين يهامجون الواليات املتحدة، اإلالنوع األول هم : اجلماهري

وتؤكد الدراسات املتقدمة على أنه على الرغم من أن اهلدف اإلستراتيجي . اإلرهابيني، واتمعات املتعاطفة
، واإلسالم املتطرف والعنف السياسي، من األمركةللحملة قد يبقى ثابتاً، فإنه لكسر نقطة تالقي معادة 

 وهذا املطلب يعود جزئياً إىل الطبيعة املختلفة .يت تستهدف العامل اإلسالميالضروري أن ختتلف الرسائل ال
ففي اليمن مثالً، يعترب الكفاح املستمر لشيوخ القبائل من أجل احملافظة على . لنقطة التالقي هذه يف كل جمتمع
سالم إلتصور املتمثل يف أن اويف إندونيسيا، ترتبط هذه الدينامية إىل حٍد بعيد بال. استقالليتهم موضوعاً رئيسياً

وأخرياً، فإن خلية هامبورغ دولت الصراع ضد اإلسالم الراديكايل أكثر . تتهدده املؤثرات اخلارجية يف املنطقة
  . احلالتان األوليانهمما تظهر
من، فالبلدان مثل الي. وباملثل، يتعني أن تكون طرق التأثري خمتلفة أيضاً تبعاً لفئات اجلماهري والبلدان  

تشار كاليت توجد يف إندونيسيا، وبالتايل، سيقل احتمال أن نال متلك ثقافة إعالمية واسعة االعلى سبيل املثال، 
  . تكون احلملة املعتمدة على اإلعالم فعالة
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  الفصل اخلامس
  مضامني الصراع ضد اإلرهاب

أن محالت التأثري الناجحة املالحظة األوىل هي : قادنا حبثنا إىل التوصل إىل مالحظتني أساسيتني  
تتطابق مع األهداف، والتسلسل، وطرق استهداف اجلماهري؛ واملالحظة الثانية هي تنوع اجلماهري يف العامل 

 وتوصلنا إىل أن محلة التأثري . القاعدة واإلرهابيني املشاني له تنظيملئك الذين يدعمونواإلسالمي، حىت بني أ
ختالفات بني مواقف اجلماهري ومعتقدام يف العامل اإلسالمي، تكيف مع االحباجة إىل أن تكون مرنة لكي ت

عمليات التأثري املتوازية إضافة إىل أهداف  عتبار الصراعات القائمة بنيلألخذ بعني اال وأن تكون استراتيجية
   .السياسة اخلارجية أو احمللّية األخرى

  مبادئ توجيهية
الت التأثري السابقة إىل ثالثة مبادئ عامة نعتقد بأمهيتها بالنسبة إىل قادنا حتليلنا لنظرية التأثري ومح  

 املبدأ األول على وجوب تصميم محلة ينص. كية املضادة لإلرهابياستخدام اإلقناع كجزء من السياسة األمر
 تقدمي آليات املبدأ الثاين على ضرورة إشراك وينص. التأثري حبيث تتطابق األهداف مع اجلمهور املستهدف

  .ع نتائج واقعيةواملبدأ الثالث يقول بضرورة توقّ .املراجعات
  

  ترمجة املبادئ إىل سياسة
بالرغم من كل القيود واملخاطر، توصلنا إىل أنه ميكن استخدام محالت التأثري يف إعاقة تقارب العنف   

استخدام التأثري اإلستراتيجي يف كما ميكن . السياسي مع اإلسالم الراديكايل والكراهية جتاه الواليات املتحدة
  . استغالل التباعد يف املصاحل بني اإلرهابيني واملؤسسات الراديكالية واتمعات املتعاطفة يف العامل اإلسالمي

  اموعات التابعة للقاعدة يف اتمعات املعادية للغرباء
انعو السياسة عند تصميم محلة تأثري ميثل اليمن أحد أنواع البيئات العملياتية اليت ميكن أن يواجهها ص  

ففي اليمن، تتعاون اموعات اإلرهابية احمللّية مع بعضها يف بعض  .كجزء من الصراع ضد اإلرهاب
 والقبائل البدوية تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن وتسمح .األحيان، ومع اإلرهابيني الدوليني اآلخرين

  . والعمل يف جو آمن نسبياًلإلرهابيني بتجنيد األعضاء وتدريبهم، 
  خاليا القاعدة املنعزلة يف اتمعات الغربية

ه بني خلية هامبورغ واخللية اليت نفذت اهلجوم على املدمرة كول جلهة أن أياً هناك شبيف أملانيا،   
 لكن، وعلى العكس من اخللية اليمنية، تشكّلت خلية هامبورغ خارج. منهما مل يتابع نشاطه عقب اهلجوم

وهذا يعين أن . عتنقوا املبادئ الراديكالية خارج معسكرات التدريبادائرة تأثري القاعدة، فمعظم أعضاء اخللية 
الم الغربية وغري الغربية، واليت يعترب العديد منها عأعضاءها كانوا على احتكاك مباشر مع خمتلف وسائل اإل

  .ةأو معاٍد للواليات املتحدغري مؤيد لإلسالم الراديكايل 
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دف محالت التأثري إقناع األفراد بأن يصبحوا مدافعني عن السياسة اخلارجية همن املهم أالّ يكون   
األمريكية، بل ينبغي التركيز على تعديل سلوك الراديكاليني من أمثال أعضاء خلية هامبورغ وحتويله إىل شكل 

  . األقل عنفاًاألمركةآخر من أشكال معاداة 
  املناوئة املتأصلة املتعددة ذات احلركةاموعات اإلرهابية 

توفر إندونيسيا مثاالً خمتلفاً، وهاماً أيضاً، على نوع من اجلماهري ميكن أن تنجح فيه جهود اإلقناع يف   
 وعلى سبيل املثال، ميلك العديد من قادة اموعات اإلرهابية املتنوعة اليت تعمل حتت عباءة .حماربة اإلرهاب
وهذا يعين أنه بدالً من التركيز على التقليل من الكراهية للواليات . ة، أجندته اخلاصةاجلماعة اإلسالمي

. املتحدة، ميكن أن تسعى اجلهود األمريكية إىل إضعاف احلمالت الدعائية اليت تروج هلا اموعات اإلرهابية
افع عنها جمموعات مثل اجلماعة وهنا أيضاً ينبغي توفري بدائل شرعية لألفراد عن النشاطات والفلسفات اليت تد

  .اإلسالمية
  اإلستراتيجيات امللطِّفةاملخاطر احملتملة و

 وعلى سبيل .نا عنها آنفاًممن الواضح أنه توجد خماطر تترافق حىت مع أبسط محالت اإلقناع اليت تكل  
من مصداقيتها يف املثال، فإن الربامج املصممة من أجل تقوية زخم احلركة السلمية بفطرا ميكن أن ختسر 

كما أنه حىت اجلهود الدعائية املضادة اليت تضعف الدعاية املعادية لألمركة اليت تروج هلا . حال اكتشافها
 أن نؤكد على أن  وأخرياً، نود. إىل حليف هامعن غري قصد الكراهية  تركيز ميكن أن حتول،جمموعة إرهابية

سبتمرب، شرعت / أيلول ١١فعقب هجمات .  ال تعمل يف الفراغسياسات التأثري، مثل تلك اليت تكلمنا عنها،
نتباه العامل ااخلارجية واحمللّية اجلديدة اليت لفتت  تبني عدد من السياساتيف حكومة الواليات املتحدة 

وقد اخترنا استخدام عبارة التأثري . وينبغي على محالت التأثري أن تعمل وسط هذه البيئة. اإلسالمي
 اندين احملتملني اجلدد ينتثْويشري حتليلنا إىل أن محالت التأثري ميكن أن .  للتعبري عن هذه احلقيقةاإلستراتيجي

دعم شن اهلجمات ضد الواليات املتحدة، ولكن إىل املدى الذي ال تطغى فيه السياسات األمريكية توقف و
   .على الزخم اإلجيايب الذي توجده هذه احلمالت

  
  الفصل السادس

  يات اجلديدة القادمةالتحد
سبتمرب، ال تزال حكومة الواليات املتحدة تبحث / أيلول ١١بعد مرور ثالث سنوات على هجمات   

مت ختصيص مليارات الدوالرات هلذه املسألة، مبا يف ذلك العمليات . يف كيفية شن احلرب على اإلرهاب
وطن األم اليت قُدمت للمسؤولني احمللّيني  واملنح املخصصة لألغراض األمنية يف الالعسكرية يف أفغانستان
ها من إزالة منظمة أساسية راعية ئوعلى الرغم من متكّن الواليات املتحدة وحلفا. واملسؤولني يف الواليات
، واعتقال عدد كبري من أعضاء تنظيم القاعدة واموعات التابعة له، )حركة طالبان(لإلرهاب من السلطة 

 ١٢



  تثبيط اإلرهاب–ترمجات الزيتونة 

ة يف خمتلف أرجاء العامل، فقد استمر اإلرهابيون اإلسالميون الراديكاليون يف شن  إجراءات احلماييادةوز
  لذا، ماذا ميكن حلكومة الواليات املتحدة أن تفعله للتقليل من خطر اإلرهاب؟. هجمام
 ميكن أن توفر إجابة كاملة عن هذا - ية دراسة أخرى أأو - هذا التقرير من املشكوك فيه أنّ  
وأخرياً، هناك الكثري . اليت تزيل خطر اإلرهاب" الرصاصة الفضية"يتوصل أحد بعد إىل اكتشاف ومل . السؤال

وكيفية تأثري ذلك على احلرب اليت  املتجلّية يف العامل، األمركةمما ميكن القيام به الستكشاف موجة معاداة 
  . دة املشكلةتشنها الواليات املتحدة ضد اإلرهاب، وحتديد ما ميكن فعله للتخفيف من ح
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